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Interpelacja nr 36453

Interpelacja w sprawie rezygnacji przez Regionalną Dyrekcję 
Lasów Państwowych w Gdańsku z kontynuowania certyfikacji 
gospodarki leśnej w systemie FSC

Szanowna Pani Minister,

problem, którego dotyczy niniejsze pismo odnosi się do decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Gdańsku i rezygnacji z certyfikatu FSC. Z prośbą o interwencję zwrócili się za 
pośrednictwem mojego biura poselskiego w Żukowie - biura wspólnego z Poseł Magdaleną Sroka, 
przedsiębiorcy zrzeszeni w Kaszubskim Związku Pracodawców.

Wyrażam głębokie zaniepokojenie decyzją Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku o 
rezygnacji z kontynuacji certyfikacji gospodarki leśnej zgodnej z międzynarodowymi standardami 
ustanowionymi przez Radę ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej (FSC). Rada jest niezależnym 
podmiotem wyznaczającym standardy w dziedzinie prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej, daje 
potwierdzenie legalności pozyskiwanego surowca oraz stanowi zabezpieczenie i potwierdzenie, że Lasy 
Państwowe dbają o walory przyrodnicze, kulturowe i społeczne - tak ważne dla mieszkańców 
województwa pomorskiego.

Przypominam, że FSC jest certyfikatem międzynarodowym, wymaganym przez konsumentów i 
gwarantującym im właściwe pochodzenie produktów. Polska branża meblarska to światowy lider w 
dziedzinie produkcji mebli. Również na Pomorzu branża drzewno-meblarska jest ważnym elementem 
gospodarki. W Pomorskiem w 2021 r. funkcjonowało ponad 4,7 tys. firm (ponad 93% 
mikroprzedsiębiorstw) zajmujących się pozyskiwaniem drewna, produkcją papieru i produkcją wyrobów 
z drewna (w tym mebli), przy czym po 3,5% spadku w 2018 r. ich liczba wzrosła o 7,5%. Zatrudniały 
one ok. 21 tys. pracowników. W 2020 r. pomorskie firmy sprzedały wyprodukowane przez siebie meble i 
inne wyroby z drewna o wartości ponad 4,7 mld zł, z czego wartość eksportu osiągnęła 2,7 mld zł. FSC 
jest certyfikatem międzynarodowym, wymaganym przez konsumentów i gwarantującym im właściwe 
pochodzenie produktów. Utrata certyfikatu FSC pozbawia firmy branży drzewno-meblarskiej źródła 
certyfikowanego surowca, a tym samym grozi pomorskim podmiotom z tej branży obniżeniem 
konkurencyjności oraz utratą klientów i wieloletnich kontraktów, w szczególności zagranicznych. 
Obniżanie konkurencyjności podmiotów gospodarczych jest szczególnie dotkliwe w obecnej sytuacji 
gospodarczej, tj. spadku PKB, jaki w ostatnim kwartale zanotowała Polska gospodarka, a także 
rekordowej inflacji (rosną ceny surowców, energii i wynagrodzeń) oraz w obliczu wojny w Ukrainie, 
przekładających się na pogorszenie sytuacji finansowej pomorskich przedsiębiorstw.



RDLP w Gdańsku jest naturalną bazą surowcową dla zlokalizowanych firm w tym regionie. Brak 
certyfikatu zmusi te firmy do zakupów w innych województwach i podniesie koszty. Co więcej, w 
przypadku braku certyfikatu FSC firmy branży drzewnej i meblowej stracą możliwość sprzedaży 
wyrobów na rynki zagraniczne, np. rynek brytyjski akceptuje tylko certyfikat FSC. Zmiana certyfi-katu i 
przekonanie partnerów zagranicznych do innego jest w tak krótkim czasie niemożliwa.

Rezygnacja z certyfikacji może skutkować niekontrolowaną wycinką lasów, a straty spowodują 
nieodwracalne zmiany. Województwo pomorskie zostało już mocno doświadczone w 2017 r. przez 
nawałnicę, w wyniku której z powierzchni ziemi zniknęły tysiące hektarów lasu.

Podsumowując, rezygnacja z certyfikacji FSC rodzi szereg negatywnych konsekwencji zarówno dla 
gospodarki, jak i dla środowiska, a co za tym idzie dla całego społeczeństwa województwa pomorskiego. 
Z tego względu apelujemy o pomoc w dążeniu do przywrócenia międzynarodowej certyfikacji 
gospodarki leśnej w systemie FSC.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o 
wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799), uprzejmie proszę Panią Minister o 
udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy Pani Minister podziela ww. merytoryczne argumenty i racje w nich zawartych?

2. Czy w związku z faktem, że ze strony RDLP w Gdańsku nie ma dialogu społecznego Pani Minister lub 
upoważniony przez Panią Minister urzędnik jest skłonny do konsultacji z przedstawicielami firm 
działających w branży meblarskiej i drzewnej z woj. pomorskiego w związku z rezygnacją z certyfikacji 
w systemie FSC?

3 Pani Minister - rezygnacja z certyfikacji może skutkować niekontrolowaną wycinką lasów, a straty 
spowodują nieodwracalne zmiany; czy w związku z powyższym zasadną jest decyzja RDLP w Gdańsku?

4. Pani Minister, ważność certyfikatu FSC wygasa 12 listopada br. - czy Ministerstwo Klimatu i
Środowiska jest skłonne przychylić się do apelu tysięcy przedsiębiorców proszących o pomoc w dążeniu
do przywrócenia międzynarodowej certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC?

 

Z poważaniem

Marek Biernacki

Gdynia, 05 października 2022 r.
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